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תודות
עוד פסטיבל מאחורינו ולאור התגובות אני גאה לומר שמדובר בפסטיבל מוצלח. הפקת פסטיבל שכזה מצריכה התארגנות 

של חודשים רבים מראש ואנו מתחילים לעבוד עליו כבר בתחילת השנה. 

התהליך מצריך מציאת ספקים, ניהול מו"מ וחתימת חוזים, הגדרת תכנית הפעילות, הזמנת אורחים מחו"ל, הפקת לקחים 
משנים קודמות ועוד פעילות רבה בשלל מישורים. מטבע הדברים אנשים רבים עוסקים במלאכה, בהתנדבות ובתשלום, 

וזוהי הזדמנות נהדרת להודות להם על המאמצים וההשקעה.

בראש ובראשונה אני מבקש להודות לאוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות והאחראית מטעמה לארגון ותפעול הפסטיבל. 

לחברי ההנהלה היקרים שעובדים במהלך כל השנה: מיכה מרק )הקפטן הספורטיבי הארצי( שהיה אחראי על התכנית 
)גזבר ההתאגדות( שהיה אחראי על אירוח וטיפול באורחים מחו"ל שהשתתפו בפסטיבל,  הספורטיבית, ראובן בשביץ 

לרעיה גרינשטיין ואורית מורן )חברות ההנהלה(. 

לחברי הנשיאות שליוו את הפקת הפרויקט: מודי קניגסברג )נשיא ההתאגדות( שהיה מעורב בכל הפרטים מקטן ועד גדול, 
מיכה עמית )ס. נשיא ההתאגדות( שייעץ רבות בתחום המחשוב וכמובן למוטי פז )ס. נשיא ההתאגדות(.

לאילן שזיפי הבלתי נלאה, מנהל התחרות הראשי שניצח על התחרויות ביד רמה וללא לאות.

למנהלי התחרויות הבינלאומיים שבאו במיוחד מחו"ל – טון קוינמן וקובה קספרז'ק – תמיד מעוררי השראה ומוכנים 
לסייע וללמד את צוות מנה"ת המקומי שלנו.

לכלל מנהלי התחרויות שניהלו את התחרויות באחריות, מקצועיות וסבלנות ברי אבנר, אביבה בן ארויה, דרור שיפטן, קובי 
שחר, מושיקו מיוחס, יוסי פיברט, אנדה אנצ'יו, דוד רפפורט, אבי טרגן, אאורליה מונטנו וכן לצוות השופטים המסייע – 

גילי ספינקה, ערן שפיר, ג'ובינה סדיס, יחיאל שמעוני, יובל לובינסקי ודב רק.  

לצוות הלוגיסטיקה המופלא בניהולו של חורחה שרו, שנתנו שירות מהיר ואחראי. החבר'ה עם החולצות הצהובות נראו 
בכל מקום ופתרו כל בעיה. כמובן, תודות גם להנהלת היכל שלמה ולצוות ההיכל שסייעו בכל בעיה ותקלה 24/7.

גם  ופתרון בעיות  והתמיכה הטכנית, הקרנת התוצאות במסכים  והמקלדת, על הפקת התוצאות  לאסף עמית האיש 
בתנאי לחץ לא פשוטים.

לצוות הדלפק )חגית, רחל, מירי( שעשו הכל בחיוך ובהנאה, לגל פיברט על הצילום המקצועי ושכפול הבורדים, 
ל"רותם פרסום והפקות" על הפקת השילוט, חסויות, בולטין, תמיד בחיוך ובסבלנות.

לנותני החסויות בפסטיבל – נותנת החסות הראשית בפסטיבל עד 120 – המהווה בית חם לבני הגיל השלישי והולכת יד 
ביד עם ההתאגדות לברידג' וחבריה לאורך שנים רבות ובשיתוף פעולה מוצלח וחשוב.  

תודות ל-אמסלם טורס, אלטשולר שחם, אחווה, מדטון, אופטיקנה, אריה קלפים, על מתן חסויות, פינוקים ושלל מתנות 
להגרלות באירוע הדגל של ההתאגדות, תודה על שיתוף פעולה רב שנים ותמיכה בענף הברידג' ובחבריו.   

תודה מיוחדת לאריק לוקץ', בנו של שחקן הברידג' האגדי פאול לוקץ' שתרם את כל הפרסים לגמר א' של תחרות הזוגות 
הפתוחה ע"ש פאול לוקץ'.

נודה לנבחרות הבינלאומיות שכיבדו אותנו בנוכחותן: נבחרות פולין, איטליה, הודו, צכיה, קפריסין, הולנד ולאורחים רבים 
ובראשם נשיא התאגדות הברידג' האירופאית היוצא, מר איב אוברי וכן נשיא התאגדות הברידג' הארופאית החדש – מר 

יאן קמרס שבאו להשתתף בחוויה הגדולה. 

תודה ענקית לכם, אלפי השחקנים וחברי ההתאגדות, שהתארחתם בפסטיבל – בלעדיכם זה לא היה קורה.
נתראה בפסטיבל הברידג' ה-53 בשנה הבאה ונוסיף להשקיע ולהשתפר כדי לשדרג לכם את החוויה. 
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ההתאגדות הישראלית לברידג' 09-7774031
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